Woensdag 7 juli 2010

Kortweg

Duitse herder houdt Veenschap in conditie

Bomen – In natuurcentrum de Koppel in Hardenberg is t/m eind september de expositie Een bos vol
geheimen te zien. Dit is een doeexpositie voor kinderen van 4 tot 7
jaar en erg geschikt voor gezinnen.
Openingstijden in juli en augustus:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur, zaterdag en zondag van
13.00 tot 16.00 uur.
Verdeeld - De 14 appartementen
van Beter Wonen in gebouw De
Bleek aan de Bramerstraat in
Hardenberg zijn verdeeld. Er was
veel belangstelling voor de appartementen, die allemaal verhuurd
zijn aan jongeren onder de 23 jaar.
Beter Wonen heeft nog vijf plekken
waar jongeren tussen de 18 en 25
jaar bij voorrang woningen krijgen
toegewezen. Dat zijn in Hardenberg
de Wielewaalstraat (25 woningen)
en de Helfrichstraat (28 appartementen), in Slagharen gaat het om
de Bolsterstraat (12 woningen) en
in Bergentheim om de hoek Kerkweg (16 woningen).
Forest - Bijna driehonderd artiesten treden vrijdag 9 juli (aanvang
20.15 uur) op in het Gramsberger
Bosje. De optredens worden verzorgd door (pop)muzikanten, zangers, toneelspelers en circusartiesten. Iedereen heeft vrij entree,
maar van bezoekers wordt wel een
vrije gift verwacht ter bestrijding
van de kosten. Tegen middernacht
gaat een nieuw muziekstuk in première, een door Hardenberger
Alfred Willering geschreven werk
voor harmonie, fanfare en koor.
Meer info op nightoftheforest.nl
Halve eeuwfeest – De stad Hardenberg viert in 2012 het 650-jarig
bestaan. Dat moet een bescheiden
feestje worden, want op een gemeentelijke bijdrage voor de festiviteiten hoeft men niet te rekenen.
Het plan om een boek over de geschiedenis van Hardenberg te
schrijven is (ondermeer) om die
reden ook een vroegtijdige dood
gestorven. Niet alleen Hardenberg
kan subsidie op de buik schrijven,
geen enkel dorp in de gemeente
krijgt een bijdrage. Tenzij negorij,
gehucht, dorp of stad een eeuwfeest
viert of het 250- of 750-jarig bestaan. Het gemeentebestuur heeft
dit een paar jaar geleden besloten
met het oog op het 200-jarig bestaan van Dedemsvaart. De stichting 625 jaar Bergentheim heeft
desondanks een aanvraag voor financiële hulp ingediend, maar ze
heeft de gemeente wel iets in ruil
toegezegd, namelijk veel promotionele ruimte om de namen Hardenberg en Vechtdal uit te dragen. Het
gemeentebestuur is hiervan niet
onder de indruk en heeft besloten
de steun achterweg te laten.
Weer niet – In mei kreeg een
winkeleigenaar in Gramsbergen te
horen dat hij zijn winkel aan de
Stationsstraat niet mag verbouwen
tot appartementen. De gemeente is
bezig met plannen voor een multifunctioneel centrum en een supermarkt, in combinatie met appartementen. Naar nog meer appartementen is geen vraag, zegt de gemeente. Nu heeft een andere
Gramsbergenaar een nieuwe poging gewaagd. De familie Schotkamp wil de winkel aan de
Stationsstraat beëindigen en de
winkel ombouwen tot vier appartementen. Het antwoord van de gemeente is in een maand tijd niet
veranderd.

redactie@sallander.nl

Gediplomeerd herder André Kühn aan het werk in het Veenschap tussen Sibculo en Vriezenveen.
SIBCULO – Wat moet je doen als je een heideveld hebt dat opgeknapt dient te worden, maar de oppervlakte is te klein om een eigen
schaapskudde aan te schaffen? Op die vraag kan langs de oostgrens
een duidelijk antwoord worden gegeven: dan huur je een kudde.
Louis en Marga Welhuis van Landschapsadvies Welhuis uit Rossum hebben een mobiele schaapskudde, die gehuurd kan worden om kleinere natuurgebieden in goede conditie te houden. Eind mei heeft gedeputeerde
Piet Jansen de schaapskooi voor de kudde in Denekamp in gebruik genomen. In de lammerperiode en in de rustige maanden staan de schapen op

stal, maar alle andere dagen zijn de dieren op pad. De afgelopen week
waren de schapen onder leiding van de Duitse herder André Kühn uit
Wilsum aan het werk in het Veenschap tussen Sibculo en Vriezenveen.
Een kudde van zo’n 500 Drentse Heideschapen, Scottish Blackface en
Bentheimer Landschafe moest ervoor zorgen dat de begroeiing werd opgegeten, zodat het veengebied weer in de oorspronkelijke staat werd teruggebracht. Na een klus zoals in het Veenschap komt de vaste transporteur
van Welhuis, die in een paar ritten de kudde naar het volgende project of
naar de schaapskooi in Denekamp rijdt. Het volgende grote karwei voor
de mobiele schaapskudde begint 4 augustus op de Sallandse Heuvelrug.

Pleegzorg wil serieus worden genomen
BERGENTHEIM – Oppakken,
aanpakken en doorpakken. Drie
woorden uit het Haagse jargon
die politici graag in de mond nemen. Pleegouders uit de gemeente
Hardenberg – maar niet alleen zij
– zouden graag zien dat het niet
bij woorden bleef. Om hun noden
kenbaar te maken bij de provinciale bestuurders hadden ze in
april gedeputeerde Ranter uitgenodigd om eens te komen praten.
Vorige week kon hij aan dat verzoek gehoor geven.
De aanleiding voor het gesprek was
een persbericht van de provincie,
waarin Ranter aankondigde dat
Pleegzorgadvies Nederland een
onderzoek zou uitvoeren naar zogenoemde bakhuisbuddy’s. Dat is
een pleeggezin voor tieners, waarbij de jongeren niet, zoals bij kleinere kinderen, in alles onderdeel
zijn van het gezin, maar waarbij ze
voor een deel zelfstandig kunnen
wonen. Bijvoorbeeld in een bakhuis
bij een boerderij of op een zolderkamer met eigen kook, douche en
toiletmogelijkheden. In het buitenland zie je deze manier van pleegzorg veel, maar in Nederland komen tieners na hun 12e jaar vaak
in leefgroepen terecht. Erg duur en
minder goed dan opgroeien in een
pleeggezin, meent Ranter.
Wat de provincie niet wist was, dat
in Noordoost-Overijssel deze ma-

nier van zorg al jaren wordt aangeboden. Het CDA-raadslid Henriette
van Veldhuisen en haar man Tom
vangen aan de Boerendijk in
Bergentheim veel tieners op, die
deels hun eigen bedoeninkje hebben. Om Gert Ranter te laten zien
wat er al gebeurt op dit gebied hadden ze hem een uitnodiging gestuurd. Maar ook om hem te vertellen over hun zorgen, omdat het
werk van pleegouders steeds zwaarder wordt en de personele en financiële hulp voor het pleeggezin daarbij achterblijven.
“Pleegouders moeten serieuzer genomen worden door de professionele zorg, de financiële ondersteuning voor grote pleeggezinnen
moet verbeterd worden en er moet
meer deskundige begeleiding komen”, kreeg Ranter als boodschap
mee. “En als je echt bakhuisbuddy’s
voor tieners wilt hebben dan zul je
ook met geld over de brug moeten
komen, om die bakhuizen of zolders of wat dan ook geschikt te
maken voor bewoning.”
De gedeputeerde bleek niet ongevoelig voor de verhalen. “Ik heb
hier gehoord dat pleegouders die
net gestart zijn eigenlijk ervaren
pleegouders als mentoren zouden
moeten krijgen, zodat ze een vraagbaak en uitlaatklep hebben. Dat is
de moeite waard om uit te zoeken.
En dat we nieuwe vormen van
pleegzorg moeten bedenken is ook
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duidelijk. Wil je tieners in pleeggezinnen hebben dan moet de
pleegzorg voor deze groep anders
worden geregeld dan nu het geval
is.”
Over meer financiële hulp wilde
Ranter geen uitspraak doen. “Minister Rouvoet heeft al iets geregeld
voor de pleegvergoeding, maar we
wachten nog op een definitieve verhoging. Of dat echt gaat gebeuren
moeten we afwachten. Ondertussen
hebben we als provincie er wel voor
gezorgd dat het Noodfonds voor de
pleegzorg met 50.000 euro extra
wordt gevuld. Op die manier wordt
de pleegzorg in Overijssel toch
weer een beetje versterkt.”

Geld voor groen gastankstation
HARDENBERG - Gedeputeerde
Staten van Overijssel stellen extra
subsidie beschikbaar voor een
groen gastankstation in Hardenberg. Eerder gaf de provincie samen met het Ministerie van Verkeer
al subsidie voor 5 nieuwe tankstations. In Overijssel komt het aantal tankstations voor aardgas en
groen gas hiermee in 2011 op
twaalf. De subsidie in Hardenberg
is aangevraagd door OrangeGas
voor Shell Station Mastebroek.
Groen gas is gas uit gft of mest, dat
is opgewerkt tot aardgaskwaliteit.
Het is CO2 neutraal en vanaf ongeveer 13.000 km per jaar goedkoper dan rijden op benzine of diesel.

Hardenberg toont
e-readers aan
andere gemeenten
HARDENBERG – De gemeente
Etten-Leur beslist volgende week of
de raadsleden met e-readers gaan
werken, net zoals in Hardenberg.
E-readers zijn apparaten waarmee
je digitaal boeken, tijdschriften of
raadsstukken kunt lezen. Omdat
Hardenberg landelijk voorop loopt,
was vorige week een delegatie uit
deze Brabantse gemeente op bezoek
in Noordoost-Overijssel. D66-fractievoorzitter Ron Dujardin was enthousiast. “Het bestuderen van stukken wordt makkelijker, het bespaart
papier en levert tijdwinst op. De
financiële besparing is groter dan
wat de e-readers kosten, dus dat
komt in kader van de bezuinigingen goed uit”, vertelde de Brabander, die als klein minpunt noemde
dat het bladeren iets langzamer
gaat. “Wat we van Hardenberg hebben geleerd is, dat je in één keer
van systeem moet veranderen. Dus
meteen stoppen met de papieren
verspreiding. Dat dwingt ook de
minder enthousiaste raadsleden om
mee te gaan. Ook is het belangrijk
dat het college meedoet en later het
management van de gemeentelijke
organisatie. Het is een belangrijke
stap naar verdere digitalisering van
de organisatie en dat kan uiteindelijk veel kosten besparen.” Zo ver
als Etten-Leur wil gaan is Hardenberg overigens nog niet, omdat hier
nog steeds sprake is van een proef.

